
MINHOCÁRIO DOMÉSTICO LIXEIRA VIVA

Prático e compacto, esse minhocário pode dar conta de 90% do lixo orgânico de uma residência. Por ser um 
sistema  fechado,  pode  ficar  até  mesmo  dentro  de  casa  sem  atrair  moscas  e  outros  insetos  quando  bem 
manejado. 

 escolha três caixas que sejam empilháveis. É interessante que ela não entrem 
uma dentro da outra. Uma delas deve ter tampa.
Essas  caixas  podem  ser  fechadas  ou  vazadas.  As  fechadas  terão  menor 
probalidade de aparecerem insetos indesejados como moscas e baratas.

faça furos com uma broca de 6mm no fundo de duas caixas, com um espaço 
médio de 7 cm uns dos outros. Cuide para não acertar as barras que dão estrutura 
a caixa.

na terceira caixa, faça um furo na frente com uma broca chata de ¾. Deixe a 
1,5cm da base.
Esta será a coletora de chorume.

Neste furo, instale uma torneira como aquelas dos bebedouros de água mineral.



A montagem está pronta! coloque a caixa com a torneira em baixo das que estão 
furadas.

Agora passamos para o manejo.

Inicialmente você utilizará apenas duas caixas: a coletora de chorume e uma das 
furadas. Na que contém os furos,  coloque uma porção de terra úmida capaz de 
cobrir todo o fundo com uma altura de 2cm.
Introduza  uma  porção  de  minhocas  vermelhas  da  Califórnia,  é  importante 
utilizar essa espécie por ela consome mais matéria orgânica que as demais.

Nas  primeiras  duas  semanas,  coloque  o  lixo  orgânico  a  cada  dois  dias  não 
ultrapassando 0,5kg por remessa. As minhocas precisam desse tempo para se 
acostumarem com o novo ambiente.
Após esse prazo, você pode aumentar o volume de lixo o quanto for necessário e 
colocar todos os dias.
é importante cobrir  o lixo com a mesma quantidade de um material orgânico 
seco, como folhas de árvore, apara de grama ou em último caso jornal picado (o 
jornal pode apresentar problemas de retenção de umidade, decomposição lenta e 
acesso às moscas, por isso utilize com cuidado).
Quando essa caixa estiver completamente cheia, coloque por cima a outra caixa 
furada  e  continue  a  colocar  seu  lixo  misturando com a  matéria  seca.  Não é 
necessário colocar terra nem minhocas, elas subirão sozinhas de acordo com que 
processam o conteúdo da caixa de baixo.

Após 45 a 60 dias que a caixa do meio foi deixada em repouso, o lixo estará 
decomposto. Você saberá que está pronto quando o material estiver com cara de 
terra.
Retire  o  húmus  da  caixa  e  a  coloque  sobre  aquela  que  agora  está  cheia, 
começando o processo novamente. Se duas caixas não forem o suficiente para 
sua produção de lixo, você pode acrescentar mais uma no seu kit.

Dentro  algumas  semanas  do  início  do  processo  o  líquido  presente  no  lixo 
escorrerá entre as caixas e ficará armazenado na caixa com a torneira.
Dilua o chorume na proporção de 1:5 e utilize na rega das plantas.
Nunca utilize puro, pois poderá matar suas plantas!

 

DICAS IMPORTANTES:

– As minhocas tem uma grande sensibilidade na pele assim como nós temos dentro da boca. Por isso, evite 
colocar produtos ácidos, como frutas cítricas, temperos fortes, leite e derivados e alimentos cozidos (veja 
como manejar esses outros resíduos em nosso blog: domeulixocuidoeu.wordpress.com)



– Não coloque papel higiênico e fezes de animais domésticos. Eles contaminarão seu húmus e podem trazer 
risco a saúde.

– Alguns materiais precisam de mais tempo para se decompor, como sabugo de milho e caroço de frutas. 
Quando limpar a caixa, passe aquilo que não se decompôs para a caixa em repouso.

– Você pode encontrar as caixas em lojas especializadas em artefatos plásticos ou de equipamentos para 
fábricas. existem vários fabricantes que você pode encontrar na internet pesquisando por “caixas fechadas” 
ou contentores plásticos”.

– evite deixar o kit ao sol. A temperatura interna poderá ficar muito elevada e atrapalhar o processo.
– Seu kit pode ficar na chuva. A água que entrar pelas frestas escorrerá e ficará retida na caixa coletora. Cuide 

para que esta não encha demais, encharcando a caixa de cima.
– As minhocas podem ser encontradas com produtores de húmus da sua região. Algumas floriculturas 

trabalham com com compostos que podem vir com minhocas. Utilize isso para iniciar sua colônia.
– Dúvidas podem ser tiradas através do e-mail lixeiraviva@gmail.com

http://domeulixocuidoeu.wordpress.com
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